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Největším správcem fondů kvalifikovaných investorů  
a zároveň i nejrychleji rostoucí investiční společností  
na českém trhu je AVANT investiční společnost, a. s.,  

která letos v srpnu oslaví již 15 let své existence.

AVANT IS: Leader fondů 
kvaLifikovaných investorů 

v České repubLice
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AVANT byl založen v roce 2007 a k 31. 5.  
obhospodařoval majetek přes 43 mili- 
ard Kč v 83 investičních fondech, z nichž je 
10 kotováno na BCPP. Dalším 20 investič-
ním fondům pak poskytuje služby admi-
nistrátora. Pokrývá tak více než 40 procent 
všech FKI v České republice s majetkem  
přes 55 miliard Kč. Jen za předchozí rok 
2020 AVANT založil 19 nových FKI z cel-
kového počtu 45 fondů na českém trhu.

diversifikace 
a redistribuční mechanismus
I díky dosaženým úspěchům se společnost 
nadále rozvíjí a nabízí další inovativní ře-
šení. Například u často vnímaného ome-
zení v požadavku minimální investice do 
fondů kvalifikovaných investorů ve výši 
jednoho milionu korun nabízí investiční 
společnost produkt AVANT Flex, díky kte-
rému lze minimální požadovanou investi-
ci rozdělit až mezi 10 různých fondů. Díky 
AVANT Flex si každý investor vytvoří své 
vlastní vyvážené a diverzifikované portfo-
lio s různým investičním příběhem, pod-
kladovými aktivy, rizikovostí, výnosností 
a investičním horizontem. Investovat tak 
lze jak do nemovitostí, které tvoří většinu 
portfolia, tak do akcií, dluhopisů, pohle-
dávek a private equity.
Nemovitostní investiční fondy tvoří klí-
čovou část portfolia AVANT, investor si 
tak může vybrat z různých segmentů, a to  
od zemědělské půdy přes development, 
nájemní bydlení, výnosové nemovitosti 

až po logistické a průmyslové parky nebo 
může využít náš velmi úspěšný fond  
NemoMix Fund SICAV, a. s., a diverzifiko- 
vat svoji investici do uvedených segmentů 
realitního trhu, a získat tak stabilní výnos 
investiční akcie nad 5 procent p. a.
Nabídku fundraisingových fondů stále  
rozšiřujeme a do konce roku budeme na-
šim obchodním partnerům a investorům  
moci nabídnout i fondy s ekologickým 
přesahem a zaměřením na obnovitelné  
zdroje energie, čistou vodu nebo i péči 
o seniory či nemocné. 

Dalším z inovativních řešení je unikátní  
redistribuční mechanismus, díky kterému  
investor získává garantované minimální  
zhodnocení, a to až do výše fondového  
kapitálu zakladatele fondu. Tento mecha-
nismus posoudila renomovaná poraden-
ská společnost Ernst & Young a je jedním 
z pilířů distribuce našich fondů.

Přehled nabízených fondů naleznete na https://www.avantfunds.cz/cs/investice-do-fondu/

Pavel Bříza má více než 20letou zkušenost s prací na seniorních pozicích  

v oblastech obchodu, pojišťovnictví, bankovnictví a finančnictví.  

Od roku 2019 působí v AVANT IS na pozici obchodního ředitele, 

od února 2021 i jako člen představenstva.

„Garance minimálního výnosu prioritních  
investičních akcií je zajištěna tak zvaným  
redistribučním mechanismem, kdy garance  
je zajištěna redistribucí fondového kapitálu 
od držitelů výkonnostních investičních akcií  
(zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů pri-
oritních investičních akcií (externí investoři), 
a to až do výše fondového kapitálu, který při-
padá na investiční akcie držené zakladateli.“

AVANT tvoří zkušený tým odborníků  
s dlouholetou praxí na finančním trhu,  
proto se věnuje i odbornému poradenství,  
restrukturalizacím a také fundraisingu  
s cílem získat pro vybrané fondy další  
kapitál na realizaci plánovaných projektů.   

PrezeNTAce fONdů
AVANT klade velký důraz na úzkou spolu-
práci jak se zakladateli fondů, investory, tak 
i s finančními poradci. důkazem toho jsou 
pravidelně pořádané investiční konference a vý-
voj vlastní webové aplikace AVANT Portál, 
která zjednodušuje velkou část stávajících 
postupů a zpřehledňuje klientská portfolia.  
Koncept zmíněné úzké spolupráce podporuje 
i tak zvaný fundsbook, ve kterém jsou  
k dispozici detailní informace o fondech,  
reálných aktivech, ale i zakladatelích fondů, 
jejich plánech a dosavadních úspěších. 
Aktuální vydání fundsbooku můžete v tiš-
těné podobě získat osobně v sídle společnosti 
nebo si o něj napsat na info@avantfunds.cz.  
K dispozici je i v elektronické podobě na 
stránkách AVANT IS a na AVANT Portálu.

Produkt AVANT Flex  
umožňuje investorům  

vytvořit si vlastní  
diverzifikované portfolio  

již od 1 milionu Kč.

74-75_ADV Avant.indd   75 13/07/21   10:53


